
ПРИЕТИ СИГНАЛИ  ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.01.2023 г. – 31.01.2023 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

1.  3.01.2023 имейл 
Сигнал за нерегламентирано сметище в с. 

Дерманци 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, констатирано е 

нарушение, дадени са предписания на 

Община Луковит. 

2.  4.01.2023 
Зелен 

телефон 

В гр. Луковит на ул. "Кръгояр" 23 А има 

незаконна автомивка, собственикът 

извършва търговска дейност, няма септична 

яма и цялата помия се излива във водата 

 

 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, не е констатирано 

нарушение. 

3.  9.01.2023 имейл 

Нарушение на забранителните режими на 

две защитени зони (Студенец и Река Вит) и 

две защитени територии - природни 

забележителности (Находище на Терциерни 

(Тортонски) фосили и Опански баир) 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, сигналът е 

основателен. 

4.  9.01.2023 по пощата Незаконна автомивка в гр. Тетевен 

Община 

Тетевен, РУ 

Тетевен, НАП 

Ловеч, 

Инспекция по 

труда Ловеч, 

РЗИ Ловеч, 

РДПБЗН 

Ловеч, 

Областно 

пътно 

управление 

Ловеч, БДДР- 

Плевен 

Изпратен по компетентност на Община 

Тетевен, РУ Тетевен, НАП Ловеч, 

Инспекция по труда Ловеч, РЗИ Ловеч, 

РДПБЗН Ловеч, Областно пътно управление 

Ловеч, БДДР- Плевен. БДДР- Плевен  е 

извършила проверка,не е констатирано 

нарушение, предстои последващ контрол. 

РИОСВ- Плевен е извършила проверка, не е 

констатирано нарушение, предстои 

последващ контрол. Извършена е проверка 

и от НАП- Плевен, не е констатирано 

нарушение. 

5.  11.01.2023 
зелен 

телефон 

В с. Дойренци има много незаконни 

сметища. Сметищата са във всички краища 

на селото, има всякакви отпадъци. В 

северния край на селото при последната 

къща , където има и чешма ("Петкова 

Чешма") също има сметище. 

Община 

Ловеч 

Изпратен на Община Ловеч за 

предприемане на действия по 

компетентност. 

6.  12.01.2023 
дежурен 

телефон 

Сигнал за изгаряне на отпадъци и 

разглобяване на машини в двора на бивш 

техникум в с. Златна Панега, общ. Ябланица. 

Община 

Ябланица 

Изпратен на Община Ябланица за 

предприемане на действия по 

компетентност. Извършена е проверка от 

РИОСВ- Плевен, не е констатирано 

нарушение. 

7.  12.01.2023 
зелен 

телефон 

В гр. Троян се изпуска нещо мръсно в реката. 

Мястото е в градската част, има въжен мост 

до поделение 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка с участието на 

експерти от БДДР- Плевен и Община Троян, 

при която не се констатира нарушение. 

8.  17.01.2023 
зелен 

телефон 

Г-н Илиев е подавал сигнали в Община 

Долни Дъбник срещу комшията си за 

включване на фекални води в дъждовната 

канализация и не е удовлетворен от отговора, 

който е получил от еколога на общината. 

Община 

Долни 

Дъбник 

Изпратен по компетентност на Община 

Долни Дъбник. Извършена е проверка. 

9.  17.01.2023 сл. телефон 

От частен имот в Длъжковска махала над 

площадчето, над параклиса, битово-фекални 

води се изливат директно върху асфалта на 

улицата. Сигнал за преливан на септична яма 

от частен имот към уличната мрежа е 

подаван в общината, без взети мерки. 

Община 

Троян 

Изпратен по компетентност на Община 

Троян 

10.  18.01.2023 
дежурен 

телефон 

В с. Бежаново, в края на ул. Вит (пътя за 

реката) има нерегламентирано сметище. 

Община 

Луковит 

Изпратен по компетентност на Община 

Луковит за извършване на проверка със 

срок до 10.02.2023, срокът е удължен. 



№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

11.  24.01.2023 имейл 
Изгаряне на пластмасови отпадъци в двора 

на Полина гр.Плевен 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка и не е констатирано 

изгаряне на отпадъци. 

12.  24.01.2023 На място 

В с. Гиген, в стопански двор се извършва 

търговска дейност- разкомплектоване и 

горене на стари автомобили. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, установено е 

нерегламентирано съхранение на ИУМПС, 

дадени са предписания. 

13.  25.01.2023 имейл Нерегламентирано сметище в гр.Тръстеник 
РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, констатирани са 

нерегламентирани замърсявания. Дадено е 

предписание. 

 


